
নিজেজে ও আপিার নরিয়েিজের নেভাজে হজজে 
রিতারেজের হাত থেজে সরুনষিত রাখজেি

R
ভাজ�ামত অিসুন্াি েজর থিজেি৷ আপনার ট্র্াভেল 
এভেন্সি/ট্যুর অপাভরটাভরর ন্িষভে কভেকটি ম�ৌন্লক 
ম�াঁে�ির না কভর ্াত্া িক্ করভিন না| িন্্িান্ন িা 

পন্রিাভরর সদভসযুর পরা�র্শ ঐ সংস্ার সততার ্ভেষ্ট প্র�াণ না| 
অনলাইভন ন্িভে ট্র্াভেল মকাম্ান্নর ন্িষভে সন্ান কভর মদ�ভিন 
অনযুানযুরা তাভদর পন্রভষিার ন্িষভে মকান �তা�ত োন্নভেভেন 
ন্কনা| ঐ মকাম্ান্ন ন্�ন্নন্্রি অফ হভজের ন্িশ্বস্ত ন্কনা তা এ�াভন 
মেভন মনভিন:  
www.hajinformation.com/hajj_agents.php

R
আপিার ট্র্াজভ� অে্াৎ ভ্রমণ ে্যেস্াপে থোম্ানি 
এনেটিএর মত স্বীেৃত োনণে্য রিনতষ্াজির সেস্য নেিা 
থস নেষজয় নিনচিত হজয় থিজেি| সি এন্িটিএ সদসযুভদর 

একটি আচরণন্িন্ি  অনস্রণ করভত হে এিং প্রভিরভ্ািযুতার 
কভ�ার রত্শ পূরণ করভত হে, ফভল োল মকাম্ান্নর এইসি সংি�ভন 
ম্াি মদওোর আরঙ্া ক� হভে ্াে| আপন্ন এ�াভন ম্ মকান 
মকাম্ান্নর এন্িটিএ সদসযুতা ্াচাই কভর মদ�ভত পাভরন: http://
abta.com/go-travel/before-you-travel/find-a-member

R
্নে আপনি নেমাি-্াত্াসহ প্যাজেে েুে েজরি তাহজ� 
আপিার ট্র্াজভ� থোম্ানি নসনভ� এনভজয়শি অেনরটি 
(নসএএ)র এটিওএ� (এয়ার টাজভ� অরগািাইোস্ 

�াইজসন্সিং) দ্ারা সুরনষিত নেিা থস নেষজয় আপিার নিনচিত হজয় 
থিওয়া রিজয়ােি| আপন্ন মসৌন্দ আরভি োকাকালীন মসই ট্র্াভেল 
মকাম্ান্ন িন্ হভে মিভলও আপনার মফরার টিন্কট বিি োকা 
উন্চত তভি আপনাভক হেত িাসস্াভনর দা� মরাি কভর ন্দভত িলা 
হভি| আপন্ন ত�নও ্াত্া না কভর োকভল মসই �রচ ও আপনার 
অে্শ মফরত পাওোর েনযু ন্সএএর কাভে দান্ি করভত পারভিন| 
আপন্ন এ�াভন এটিওএল ্াচাই কভর মদ�ভত পাভরন:   
www.caa.co.uk  

R
সে নেছু ন�নখজয় থিজেি| সি্শদা ন্লন্�ত রত্শ ািলী মচভে 
মনভিন কারণ তাভত ট্র্াভেল মকাম্ান্নর সাভে আপনার 
চ্ন্তির ন্িিরণ োভক| লক্যু রা�ভিন আপনার ফ্াইভটর 

ন্িিরণ, িাসস্ান ও হজে-এর ন্েসা ম্ন বিি হে| পরীক্া কভর 
মনওো ্াে এ�ন দন্ললপত্ গুন্েভে রা�ভিন ও আন্ে্শক মলনভদভনর 
মরকর্শ  রা�ভিন| 

Q
ট্র্াজভ� থোম্ানিজে সরাসনর িগে থেজেি িা ো 
থোি ে্যনতিনেজশজষর অ্যাোউজটে সরাসনর ে্যাঙ্ক 
টা্সফার েরজেি িা| অন্িকাংর বিি মকাম্ান্নর িযুাভঙ্র 

সাভে মরেন্রট িা মরন্িট কার্শ  স্ীকার কভর মনওোর স্িযুিস্া 
োভক| ্ন্দ আপন্ন নিদ িা িযুাঙ্ টাসিফাভরর �ািযুভ� অে্শপ্রদান 
কভরন ও তারপভর োনা ্াে ম্ ঐ মকাম্ান্ন োল তাহভল 
আপনার অে্শ মফরত পাওো প্রাে অসম্ভি হভি|

্নে আপনি হজজে থোিরেম ো� েয়ুাচুনর 
র নশোর হি
তাহভল ��্ িভ্ে সহযু করভিন না িা এন্িভে আসভত সভঙ্াচ 
করভিন না| আপনার এইসি অপরাভির িযুাপাভর Action Fraud 
এ 0300 123 2040 এ িা www.actionfraud.police.uk এ 
ন্রভপাট্শ  করা ন্িভরষ েরুরী|

ন্সটি অফ লন্ডন প্ন্লভসর নযুারনাল ফ্রর ইভটেন্লভেসি িয্ুভরা সি 
ন্রভপাট্শ  প ্্শাভলাচনা করভি, ্ারা িার িার এই অপরাি করভে 
তাভদর সনাতি করার েনযু এটা িযুিহার করা ্াে এিং এর 
ন্েন্তিভত স্ানীে প্ন্লস তদন্ত করভত পাভর| এই ন্িপদারঙ্ার িাস্তন্িক 
ন্িস্তার ও প্রকৃন্তর ন্িষভে োনভত পারভল তভিই আইন প্রণেনকারী 
কা ্্শকরোভি এইসি প্রতারকভদর রান্স্ত ন্দভত পাভর ্ারা �স্ল�ান 
সম্প্রদাভের এত ক্ন্ত কভর চভলভে|

কাউন্সিল অফ ন্রিটির হান্জেস-এর ন্সইও রন্রদ ম�াগ্ান্রো িভলন:

অন্িকাংর হজে টূযুর অপাভরটার অসািারণ পন্রভষিা ন্দভছে, 
তভি কভেকেন ন্রিটির �স্ল�ানভদর সারা েীিভনর সঞ্চে 

মকভ়ে ন্নভে তাভদর �ন্কভে ইন্ডান্্রির দন্্শাভ�র কারণ হভে উভ�ভে| 
্াত্ীরা ম্ ন্ি�যুাত ও লাইভসসিপ্রাপ্ত টূযুর অপাভরটার িক্ করভেন 
মস ন্িষভে তাভদর ন্নন্চিত হওো দরকার| স�গ্ সম্প্রদাভের কাভে 
আ�াভদর আভিদন হভজে োল েে্াচ্ন্র প্রন্তভরাভি ন্সটি অফ লন্ডন 
প্ন্লভরর প্ররংসনীে কাভে তাভদর সহভ্ান্িতা করুন এিং ্ারা োল 
করভেন তাভদর িযুাপাভর অযুাকসন ফ্রভর ন্রভপাট্শ  করুন ্াভত তাভদর 
ন্িরুভধে আইনী িযুিস্া মনওো ্াে|”

হভজে োন্লোন্তর ন্িষভে আভরা তভেযুর েনযু, ভদ�্ন:  
www.cityoflondon.police.uk/CityPolice/hajjfraud
www.cbhuk.org

হভজের ন্িষভে আভরা তভেযুর েনযু মদ�্ন:
www.hajinformation.com

প্রতারকভদর আপনার সি্শনার 
করভত মদভিন না

হজে

http://www.hajinformation.com/hajj_agents.php
http://abta.com/go-travel/before-you-travel/find-a-member
http://abta.com/go-travel/before-you-travel/find-a-member
http://www.caa.co.uk
http://www.hajinformation.com


প্রন্ত িের দই্ ন্�ন্লেভনর মিরী �স্ল�ান হজে করভত 
�ক্া সফভর ্ান, এটা সারা ন্িভশ্ব িহৃতি� েনস�াি�| 
এই স�ািভ� আভেন কভেক হাোর ইউ.ভক. নািন্রক, 
তারা সম্ভিত মির কভেক িের ্ািৎ এই আরাে সঞ্চে 
কভরভেন ম্ তারা ন্নভেভদর েীিদ্দরাে একিার অন্তত 
এই ্াত্া করভত পারভিন|

দেূ্শ ািযুরেভ� হভজের স�ে ্ত এন্িভে আভস, িহু �স্ল�ান 
ন্নভেভদর পন্রিার ও ন্নভেভদর েনযু সমূ্ণ্শ টূযুর পযুাভকে 
ন্কভন পভর োনভত পাভরন ম্ তাভদর �কাভনা হভেভে| 
কভেকেন মসৌন্দ আরভি মপৌঁভে োনভত পাভরন ম্ তারা ম্ 
িাসস্ান ো়ো কভরন্েভলন তা িাস্তভি মনই, আিার অভনভক 
আন্িষ্ার কভরন ম্ অবিি টূযুর অপাভরটার তাভদর স�স্ত 
্াত্ার আভোেন কভরন্েল এিং প্ভরা িযুাপারটা একটা ন্িরাল 
েে্াচ্ন্র ্াভত ঐসি অপাভরটার কভেক হাোর পাউন্ড ন্নভে 
উিাও হভে ন্িভেভে|

�ক্াে ্াওোর পন্রকল্পনাকারী �স্ল�ানভদর এই অন্িরা� ন্িপভদর 
আরঙ্ার উতিভর ইউ.ভক প্ন্লভরর োল-েে্াচ্ন্র ন্িভরািী প্রকল্প 
ন্সটি অফ লন্ডন প্ন্লর একটি রাষ্ট্রিযুাপী হভজে োন্লোন্ত প্রন্তভরাি 
অন্ে্ান পন্রচালনা করভে|

হজজে নেভাজে এইসে ো� 
েরা হয়
�ক্া্াত্াে সিভচভে মসরা িযুিস্ার 
সন্াভন �স্ল�ানরা স্ানীে সম্প্রদাভের 
�ািযুভ�, এিং আেকাল মিরীর োি 
অনলাইভন, নানা পযুাভকভে - ম্�ন ফ্াইট, 
িাসস্ান, ন্েসা - আকৃষ্ট হভে পভ়েন ্া দাভ�র 
উপ্্তি �ভন হে| কভেকেন অপাভরটার প্রচ্র ো়ে ন্দভছেন িভল 
দান্ি কভরন| হজে সফভরর আভি তাভদর নিদ িা সরাসন্র িযুাঙ্ 
টাসিফাভরর �ািযুভ� পাউন্ড ে�া করভত িলা হে ্ার ন্িন্ন�ভে 
তাভদর কাভে সফভরর কভেকন্দন আভি টিন্কট ও ্াত্ার দন্ললপত্ 
মপৌঁভে মদওোর প্রন্তশ্রুন্ত মদওো হে| কভেকেভনর কাভে এইগুন্ল 
ক�নওই মপৌঁোে না|

িান্�্শংহযুাভ�র 36 িেভরর �হম্মভদর হভজে েে্াচ্ন্রভত £4,500 র 
মলাকসান হে| ন্তন্ন অতযুন্ত লজোে পভ়েন্েভলন, তভি ্া গুরুত্বপূণ্শ 
তা হল, ন্তন্ন অযুাকসন ফ্রর-এর কাভে এ িযুাপাভর ন্রভপাট্শ  
কভরন্েভলন:

প্রে�ন্দভক মকিল�াত্ বিি ট্র্াভেল মকাম্ান্নর 
পযুাভকেগুন্ল ন্িভিচনা করার িযুাপাভর আন্� সভচতন 

ন্েলা�| দেূ্শ াভিযুর ন্িষে, তার পভর কভেকটা ওভেিসাইভট মলােনীে 
রীল মদভ� পেভ্রষ্ট হভে ্াই, তারা আ�াভক �ক্াসফভরর মসরা 
িযুিস্া কভর মদভি এই আরাে তাভদর উপর আস্ািান হভে পন়্ে| 
তভি হভজের ন্দন ্ত এন্িভে আসভত লািল, ভদ�া মিল ম্ তারা 
মকান টিন্কট পা�াভছে না ও আ�ার এভেটে আ�ার মফাভনর উতির 
মদওো িন্ কভর ন্দল, অিভরভষ আন্� িঝ্ভত পারলা� ম্ আন্�ও 
একটা েঘনযু অপরাভির ন্রকার হভেন্ে|” 

হজজে োন�য়ানত

ন্সটি অফ লন্ডন প্ন্লভরর ক�ান্ডার ন্টিে মহর োনাভলন:

হজে্াত্াে েে্াচ্ন্র এক েঘনযু অপরাি, ্া প্রন্ত িের 
ন্কে্ �স্ল�াভনর সারা েীিভন একিার�াত্ �ক্াসফভরর 

স্ভ্াি মেভক িন্ঞ্চত করভে| হভজের সাভে েন়্েত এই েে্াচ্ন্রর 
ন্রকার প্রন্তভরাি করভত এিং ্ারা ইন্ত�ভিযুই এর ন্রকার হভেভেন 
তাভদর সাহা্যু করভত, এিং ম্সি মিাকািােরা অভনযুর স্প্ন তেনে 
কভর এই অপরাভির উপাে্শ ন কভর চভলভে তাভদর ন্িরুভধে ক়ো 
আইনী িযুিস্া ন্নভত, ন্সটি অফ লন্ডন প্ন্লর ইউভক-র �স্ল�ান 
সম্প্রদাে এিং ইউভক প্ন্লভরর সাভে ন্�ভল কাে করভত প্রন্তজ্ািধে 
হভেভে|”

প্রন্ত িের 

25,000 
প ্্শন্ত ন্রিটির 
�স্ল�ান হজে্াত্া 
কভরন

হজে্াত্ীর 
ি়ে িেস 

42 

কাউন্সিল অফ ন্রিটির হন্জেভসর 
অন�্ান এই অপরাভির ন্রকার �াত্ 

3% 
অযুাকসন ফ্রভরর কাভে ন্রভপাট্শ  কভরভে

প্ন্লভরর ন্রভপাট্শ  অনস্াভর এই েে্াচ্ন্রর 
ন্রকার �ানভ্ষর   

£1,000-£33,000 
মলাকসান হভেভে

প্রন্ত িের ন্রিটির �স্ল�ানরা 
হজে্াত্াে   

£125 নমন�য়ি  
প ্্শন্ত �রচ কভরন

Hajj fraud in numbers


